
Contact:
Postbus 23
Bergensesteenweg 180
1600 Sint-Pieters-Leeuw
info@numeralis.be
0488 98 57 49

- Numeralis is een economisch adviesbureau voor overheden, overheidsinstellingen, advocaten- en 
  studiebureaus.
- Numeralis ondersteunt u prijstechnisch.
- Numeralis heeft honderden gunningsprocedures en duizenden dossiers op de teller staan: goed voor gezond
  realisme en juridische, technische én financiële deskundigheid.

Wie is Numeralis?
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CONTACT
- kleine opdracht:
   telefoon of e-mail
- grote opdracht:
   persoonlijk gesprek
- analyse van uw documenten

OVEREENKOMST
- snelle offerte
- glashelder contract

GROEN LICHT
- uw schriftelijk akkoord
- start
- regelmatige updates
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Advies en hulp bij:
- formules en clausules voor prijsherzieningen
- prijsbepalingen in opdrachtdocumenten
- verbeteringen aan opmetingsstaten en inventarissen
- fouten en vergissingen in prijsoffertes
- prijsonderzoek en prijsverantwoordingen
- formuleringen in gunningsverslagen
- juridische betwistingen van gunningsbeslissingen

Waterdichte gunning

- berekening van prijsherzieningscoëfficiënten
- verrekening van gevolgen van opdrachtwijzigingen
- eindverrekening van effectief gerealiseerde 
   hoeveelheden
- onderzoek van schadevergoedingseisen en 
   uitwerking van tegenvoorstellen
- ontwerp van refactieformules

Correcte uitvoering

- richtlijnen om:
     • onregelmatige prijzen op te sporen
     • opdrachtwijzigingen te verrekenen
     • gepaste schadevergoedingen te berekenen
- catalogussen met gestandaardiseerde 
   prijsherzieningsformules
- administratieve prijsbepalingen in typebestekken
- economische data

Efficiënte instrumenten
 en procedures

- Zet uw werknemers efficiënter in.
- Bespaar op opleidingskosten en extra personeelsuitgaven.
- Vul de ontbrekende expertise van uw medewerkers, 
  advocaten en ingenieurs aan.
- Sta sterk in uw schoenen met juiste en waterdichte 
  beslissingen.
- Vermijd onaangename financiële verrassingen op het
  einde van de rit.

Zichtbare opbrengst

Numeralis
Ondernemingsnummer: BTW BE 0552.557.827
Rechtsvorm: Natuurlijke persoon
Maatschappelijke zetel: Jean Hayetsquare 24 bus 6, 1070 Brussel
IBAN: BE63 9731 1409 8508 - BIC: ARSPBE22

Numeralis is de commerciële benaming van Nico Ringoet, natuurlijke persoon. 

Op de activiteiten, offertes en facturen van Numeralis zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing, die u vindt op av.numeralis.be

m.   (+32) (0) 488 98 57 49
e.    info@numeralis.be
w.   www.numeralis.be
       linkedin.numeralis.be

a.   Postbus 23
      Bergensesteenweg 180
      1600 Sint-Pieters-Leeuw
        numeralis.wetransfer.com 

Contacteer mij


